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Supplement to CAO.IRI PART 66  

 Conversion qualification and license of CAD 3901 to CAO.IRI Part-66 

 

 A.30.66، در صورت دارا بودن تجربه الزم برابر CAD 3901صادره براساس   (A,P,E,E)دارندگان گواهینامه های  پایه -1

 CAO.IRI)گواهینامه خود را به گواهینامه جدید    b به سازمان، مطابق با جدول "فرم گزارش تبدیل"می توانند با تکمیل و ارائه 

Form 26)   .تبدیل نمایند 

، A.30.66درصورت دارا نبودن تجربه الزم برابر  ، CAD 3901صادره براساس   (A,P,E,E)دارندگان گواهینامه های پایه -2

 CAO.IRI)گواهینامه خود را به گواهینامه جدید   b مان، مطابق با جدولبه ساز "فرم گزارش تبدیل"می توانند با تکمیل و ارائه 

Form 26)  تبدیل نمایند، ولی در صفحهLIMITATION .گواهینامه آنها عالوه بر سایر محدودیت ها  عبارت زیر درج می گردد 

“may not endorse any rating(s) on the license unless have Basic experience requirement 

according 66.A.30(b)” 

دارای اختیارات نوع وسیله پرنده مربوطه  A.20(b).66، که برابر  CAD 3901صادره براساس  Type Ratingدارندگان  -3

گواهینامه خود را  b، مطابق با جدول  01.01.2018به سازمان تا تاریخ  "فرم گزارش تبدیل"هستند، می توانند با تکمیل و ارائه  

 تبدیل نمایند.   (CAO.IRI Form 26)ه گواهینامه جدید  ب

بر روی یک یا چند نوع از وسایل پرنده  A.20(b).66، که برابر  CAD 3901صادره براساس  Type Ratingدارندگان  -4

مطابق با    ،01.01.2018به سازمان تا تاریخ  "فرم گزارش تبدیل"دارای اختیارات مربوطه نیست، می توانند با تکمیل و ارائه 

گواهینامه  LIMITATIONتبدیل نمایند، ولی در صفحه  (CAO.IRI Form 26)گواهینامه خود را به گواهینامه جدید   bجدول 

 آنها عالوه بر سایر محدودیت ها عبارت زیر درج می گردد.  

(1) “May not exercise its privileges on XXXX type(s) unless compliance with 66.A.20 (b)” 

تمام شود، دارنده  01.01.2018، قبل از CAD 3901صادره براساس  Type Ratingدر صورتیکه اعتبار گواهینامه های  -5

 نماید.  (CAO.IRI Form 26)، تقاضای گواهینامه جدید  4و یا  3آن می تواند برابر بند 

در گواهینامه خود  Typeدرخواست درج  CAO.IRI Part-66پایه برابر  و یا  Type ratingدرصورتیکه دارنده گواهینامه  -6

 نیز اقدام نماید.   (CAO.IRI Form 26)نسبت به تبدیل گواهینامه خود به گواهینامه جدید   4تا  1را داشته باشد، باید برابر بندهای 

 CAO.IRI، وضعیت خود را جهت دریافت گواهینامه برابر a می توانند برابر جدول CAD 3901متقاضیان گواهینامه پایه براساس  -7

Part-66  .تعیین نمایند 
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b. های صادره براساس   نحوه تبدیل گواهینامهCAD 3901  تا قبل از الزامی شدنCAO.IRI Part-66 

 

a.  نحوه تبدیل وضعیت متقاضیان گواهینامه های پایه براساسCAD 3901  
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